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PREFAȚĂ 
 

Îndrumarul  metodic pentru efectuarea lucrărilor de laborator 
la disciplina Studiul materialelor textile, Proprietăți fizice, este 
elaborat  și corespunde conținutului planului și programului de 
învățământ aprobat la Facultatea Textile și Poligrafie.  

Studiul materialelor textile, analiza caracteristicilor acestora 
în context cu tehnologiile de obținere sunt obiectivele primordiale 
ale controlului și conducerii proceselor de fabricație. 

Scopul ciclului de lucrări constă în formarea deprinderilor, 
abilităților și competențelor privind determinarea proprietăților 
fizice ale materialelor textile, metodelor și aparatelor utilizate în 
cadrul  încercărilor de laborator. Tehnicile de măsurare și testare 
constituie suportul pentru fundamentarea științifică a proceselor 
tehnologice textile.  

Studiul proprietăților fizice ale materialelor textile prezintă:  
metodele de investigație privind caracteristicile fizice ale 
materialelor textile ce reflectă comportarea materialelor la 
acțiunea agenților fizici; limitele de încadrare a proprietăților fizice 
determinate prin standarde și tehnologii de fabricație; sistemele de 
măsurare pentru cuantificarea nivelului de calitate și transferul 
caracteristicilor fizice în procesul de prelucrare. 

În etapa susținerii lucrărilor de laborator studenții vor 
prezenta lucrarea conform structurii raportului din cadrul fiecărei 
lucrări.  

Înainte de începerea ciclului de lucrări, studenții vor însuși 
Regulile și măsurile de protecție  a  muncii și tehnica securității în 
laboratorul specializat pentru care  vor semna într-un registru.   

Autoarea exprimă mulțumiri tuturor celor care au susținut-o în 
elaborarea și îmbunătățirea conținutului acestei lucrări.  
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 5.4.  ÎNTREBĂRI DE AUTOCONTROL 

1. Definiți noțiunea de umiditate contracție.
2. Numiți factorii ce influențează contracția materialelor textile.
3. Descrieți modul de pregătire al epruvetelor pentru determinarea

contracției materialelor de componență fibroasă: lînă 100% și
bumbac în ammestec cu fire chimice.

4. Numiți indicatorii și mărimile pentru aprecierea stabilității
dimensionale a diverselor tipuri de materiale.

5. Numiți tipurile de țesături pentru care contracția se determină
prin metoda la înmuiere.
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54


